
WELKOM! 

Overleg mentoren en studenten 
3 BaKO 



• Met welke verwachtingen ben ik naar hier gekomen? 

 

• Terugblik: ontmoeten en waarderen… 

 



Inhoud 

1. Focus van de opleiding:  

Waar richten we studenten op in het 2de semester? 

 

2. Praktijk semester 2 
 

3. Samenwerking en begeleiding 

 



Focus van de 
opleiding 

 
Waar richten we 

studenten op  
in het 2de semester? 



                                         Opleidingsvisie                                                                            

Make a difference 
leraars bewegen voor kinderen   

Open your mind 
leraars bewegen met hun hele zijn 

Value knowledge 
leraars bewegen met kennis van zaken 

Enjoy teamwork 
leraars bewegen samen 



Competentieprofiel 
beheersingsniveaus 3 Bako 



Make a difference  
leraars bewegen voor kinderen en jongeren 

 

Metastudie van Roorda (2011). Een positieve relatie met de leerkracht leidt tot hogere 
BTH en betere prestaties (en andersom). Beleving doet ertoe en een positieve sfeer geeft 
meer kansen tot ontwikkeling.  

Als leraar maak je het verschil! 
 
 
      Als je kinderen evalueert, evalueer      
              je ook je eigen werk 
 
   Geen prestatie zonder relatie! 
  
 



 
 
1. OPO brede zorg 
 
 Waar richten we studenten op?  

Verder werken aan zorg op klasniveau 

• Tussentijds examen januari: eigen klas in beeld krijgen (BTH, 
WBV, competenties/ZILL) -> actieplan uitvoeren -> tweede 
klasscreening  opmaken en gebruiken als instrument om 
brede zorg blijvend te realiseren 

 

Zorg op kindniveau in semester 2 

• oog hebben voor kleuters met specifieke noden  

• een kleuter met specifieke noden in beeld brengen en komen 
tot gepaste interventies -> in gesprek gaan met alle betrokken 
partijen(mentor- zorgjuf- ouders…) 

• Indien mogelijk oefenen van het voeren van een 
oudergesprek vanuit zorg (samen met betrokkenen) 

 

 



Werken vanuit krachten… 



Concrete vertaling  
Vanuit een ervaringsgerichte basishouding werken aan 
welbevinden en betrokkenheid bij de kleuters: 
• perspectief van het kind nemen, aan ervaringsreconstructie 
doen, zichtbaar inzetten op verbondenheid 
 
• een krachtige leeromgeving ontwerpen en bijsturen op 
basis van dagelijkse observaties om zo aan te sluiten bij noden, 
behoeften, interesses, talenten van de kleuters in de klas (Dit 
moet zichtbaar zijn in organisatie, aanbod, stijl, competenties 
van kleuters) 
 
• werken op maat, differentiëren d.w.z. elke kleuter aan de 
grens van zijn kunnen brengen en rekening houden met 
leernoden en kansen 
 
• exploratiedrang en probleemoplossend denken 
stimuleren: onderzoekende houding aannemen samen met 
kleuters 
 De student kan: 
• zich authentiek tonen 
• doelgericht en procesgericht werken 
• inspelen op de diversiteit in zijn klas, hij ziet dit als een 
kracht 
• de verbondenheid stimuleren 

Bewegen voor kinderen 
Realiseert een veilige, 
stimulerende leeromgeving op 
basis van een brede 
beeldvorming van de 
klasgroep en ieder kind.  
 
Brengt kinderen in hun leren 
met elkaar in verbinding.  
 
Kan brede zorg en specifieke 
zorg waarmaken in overleg 
met betrokken partners.  
 
Werkt actief aan de 
autonomie, zelfsturing en 
emancipatie van ieder kind. 



                                         Opleidingsvisie                                                                            

Make a difference 
leraars bewegen voor kinderen   

Open your mind 
leraars bewegen met hun hele zijn 

Value knowledge 
leraars bewegen met kennis van zaken 

Enjoy teamwork 
leraars bewegen samen 



2. OPO Leren in verbinding  

Waar richten we studenten op?  

 

ik leer mezelf steeds beter kennen in verbinding met 
anderen… en in een groter geheel  
 

= steeds meer bewust worden van de verschillende lagen in 
mezelf - samenhang en discrepanties  

 

  

 



2. Leren in verbinding  

binnenkant  

• identiteit en zelfbeeld: hoe kijk ik naar mezelf als persoon en als 
leerkracht?   

• betrokkenheid: wat geeft zin? Waar doe ik het voor?  
 

buitenkant 

• Hoe ga ik in gesprek - relatie met anderen?  

• Hoe veerkrachtig ben ik ? 

• Hoe stuur ik mezelf en mijn leren?  

• Welke engagementen ga ik aan (wil ik aangaan)?  
 

omgeving  

• maatschappelijke uitdagingen 



 

• In deze periode: bewust keuzes maken en groeikansen opzoeken 
vanuit de leraar die ik wil zijn/worden -> zichtbaar in keuze alternatieve 

stage, actieonderzoek, praktijk, brede zorg… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leren in verbinding  

DOORGROEIGESPREK 



Concrete vertaling 3BaKO 
De student kan: 
-eigen opvattingen en persoonlijke visie op onderwijs  
verduidelijken, hierover in dialoog gaan en expertise delen.  
 
-gaat voor kwaliteitsvol onderwijs vanuit een goed 
onderbouwde visie 
 
-gaat op een congruente manier in interactie: er is 
overeenkomst tussen wat hij zegt dat hij is en wat hij doet 
(teach what you preach) 
 
-betrokkenheid tonen op wat er beweegt in de 
maatschappij en zich bewust zijn van wat  dit betekent voor 
het onderwijs en voor het eigen handelen 
 
-in relatie gaan en verbinding maken met ouders, team, 
externen, etc.  
-een open, authentieke houding aannemen ten aanzien 
van externen, ouders, collega’s 
communiceren vanuit gelijkwaardigheid en vanuit zorg 
voor elke kleuter 

Bewegen met heel hun zijn 
 
Kan vanuit een persoonlijke 
onderwijsvisie het eigen handelen 
verantwoorden, is daarin 
genuanceerd en onderzoekend en 
kan daarover in dialoog gaan.  
 
Gaat op een congruente manier 
in interactie, waarbij er 
overeenstemming is tussen wie 
hij zegt dat hij is en wat hij doet.  
 
Is zich bewust van wat er 
beweegt in de wereld (lokaal, 
nationaal, internationaal) en wat 
dit betekent voor onderwijs en 
het eigen handelen. 
 

Open your mind 
Leraars bewegen met heel hun zijn 
Leraar zijn is meer dan een beroep. Het is een identiteit. 
  
… zetten hun hele persoonlijkheid in om anderen tot leren te brengen… 
… zijn zich bewust van wat er beweegt en wat dit betekent voor het onderwijs… 
… stellen zich tot doel om zelf de verandering te zijn die ze nastreven… 



                                         Opleidingsvisie                                                                            

Make a difference 
leraars bewegen voor kinderen   

Open your mind 
leraars bewegen met hun hele zijn 

Value knowledge 
leraars bewegen met kennis van zaken 

Enjoy teamwork 
leraars bewegen samen 



3. OPO Samen onderzoekend 
ontwikkelen in en voor de praktijk  
 Waar richten we studenten op?  

 
• op een systematische manier de eigen praktijk 

onderzoeken en verbeteren… 
 

• samen met anderen onderwijs ontwikkelen… 
een thema dat voor zichzelf, andere collega’s en 
voor de kwaliteit van het onderwijs van belang 
is… 
 

• nieuwe paden durven bewandelen  
 

• kennis delen  



 

• Stand van zaken: november- december- januari- februari 

thema gekozen – verdere verkenning en onderzoek in 
themagroepen- literatuurstudie en inhoudelijke expertise 
verwerven 

• In deze periode: maart –april- mei  

-> gerichte observaties in de klas + literatuur doornemen 

-> actieplan opstellen 

-> in actie gaan  

-> genomen acties beoordelen op effecten en bijsturen 

-> artikel neerschrijven 

 

• Rol van mentor en collega’s:  

bron (ervaringskennis) en kritische vriend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Samen onderzoekend 
ontwikkelen in en voor de praktijk  
 



Concrete vertaling 3BaKO 
De student kan: 
 
zich verantwoordelijk opstellen voor de ontwikkeling van kleuters: 
Krachtige leeromgeving creëren die kwalitatief is: zet kleuters in 
ontwikkeling  
 
inhoudelijke expertise tonen en inzetten 
 
heeft een actuele kennisbasis en een geheel van vaardigheden 
die bijgestuurd worden vanuit een onderzoekende houding 
 
Transfer maken van theorie naar praktijk (kaders inzetten), thuis 
zijn in de verschillende domeinen, interesses, belangstellingscentra, 
competenties, ontwikkelvelden Zill 
 
zijn praktijk systematisch onderzoeken in functie van het 
verbeteren van die praktijk (cirkelbeweging en continuïteit in 
reflectie): agenda-voorbereidend werk 
 
zowel schriftelijk als mondeling reflecteren over de praktijk 
(probleemsituaties en kansen die zich voordoen) én kan hier 
zinvolle acties aan koppelen 
 

Bewegen met kennis van zaken  
 
Kan een krachtige leeromgeving 
creëren en daarbij flexibel inspelen 
op wat zich aandient in de klas, in 
de school en de maatschappij.  
 
Gaat kritisch om met eigen kennis, 
handleidingen, informatiebronnen 
en media, maakt weloverwogen 
keuzes die hij kan verantwoorden 
vanuit het leren van de groep en 
van elk kind.  
 
Beschikt over een actuele 
kennisbasis en een relevant geheel 
van vaardigheden en houdt deze 
up-to-date vanuit een 
onderzoekende houding.  
 
Is gericht op kwaliteit. 
 

Value knowledge 
leraars bewegen met kennis van zaken  

Brede kennisbasis die ze inzetten… 

Kennis is steeds in ontwikkeling 

Onderzoekende houding  



Bewegen samen 

Functioneert volwaardig op klas- 

en schoolniveau en is daarbij 

gericht op ‘samen school maken’ 

door een constructieve en 

waarderende samenwerking.  

Draagt ertoe bij dat onderwijs 

samen met alle betrokken 

partners gemaakt en ontwikkeld 

wordt.  

Weet dat de school geen eiland 

is, maar - lokaal, nationaal, 

internationaal - ingebed in de 

wereld. Gaat daar bewust en 

betrokken mee aan de slag.  

Vraagt en geeft feedback. 

Concrete vertaling 3BaKO 

 De student kan: 

• participeren aan het schoolgebeuren 

• in relatie gaan en verbinding maken met ouders, team, 
externen, etc. om SAMEN school te maken. Hij heeft het 
besef dat dit samen school maken MOET in functie van de 
ontwikkeling bij kleuters. 
•een open, respectvolle houding aannemen ten aanzien 
van externen 
•communiceren vanuit gelijkwaardigheid en vanuit zorg 
voor elke kleuter 

• heeft een brede interesse voor wat er leeft in de wereld 
én probeert dit te vertalen naar de klaspraktijk 

• volgt nieuwe maatschappelijke tendensen die te 
maken hebben met onderwijs op én neemt dit mee in zijn 
visie 

• kan in gesprek gaan  en vraagt feedback over 
maatschappelijke tendensen met alle partners (ouders, 
kinderen, collega’s…) vanuit een open en echte houding 

• ziet zijn/haar klas als een minimaatschappij waarin men 
leert samenleven, waarin waarden en normen belangrijk zijn 
en waarin iedereen mag zijn wie hij is 
•Verbondenheid als richting 
•Geen sociaal wenselijk gedrag stimuleren- Authentiek zijn: 
wat er niet is, is oké. 
•Ieder kind gelijke onderwijskansen geven 

Enjoy  teamwork   
leraars bewegen samen 
Samen school maken         
Samen onderwijs 
ontwikkelen  



Praktijk 
Semester 2 



Praktijk semester 2 

 

PLANNING 

• Losse onderzoeksdagen (focus: gericht observeren en acties 
doen i.f.v. brede zorg  (zorgkleuter- klasniveau en 
actieonderzoek) 

   op 30/1 en 31/1 en op 19/2 -21/2 

 

• Twee weken stage in maart (van 9/3 tot 20/3) 

• Vijf weken ‘afstudeerstage’ na de paasvakantie (vanaf 20/4 tot 
20/5) 

 

Tijdens stage (maart- april - mei):  

studenten nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het hele 
klasgebeuren en staan uiteindelijk zelfstandig voor de klas 
(mentor = laatste drie weken klasvrij) 



Praktijkbezoek 

 In maart: coachingbezoek 

Het coachingbezoek wordt voorafgegaan door een voorbereidend gesprek 

(Anne Hubo, Nadja Vandenbroeck, Jos Cuypers, Ivo Smolders, Ann 
Deburchgrave) 

 Tijdens de afstudeerstage is er een klasbezoek (docenten Bako) 

Uitgangspunt van het praktijkbezoek:  

een zo goed mogelijk beeld krijgen van het totaal functioneren van de 
student vanuit de visie MOVE met de beheersingsniveaus 3 BAKO 

De bezoekende docent doet dit  

 door de student te observeren in de praktijkklas 

• door in gesprek (driehoeksgesprek) te gaan met betrokkenen (mentor- 
student-docent)  over de voorbije praktijkperiode aansluitend bij het 
klasbezoek 

Tijdens het afsluitend driehoeksgesprek brengt de student zijn 
functioneren in beeld op vlak van de 4 componenten van het 
beheersingsniveau 3 Bako 

De mentor geeft ook zijn beeld. Zowel de student als de mentor bereiden 
zich voor op dit gesprek.  

 

 



Afronding stage 

• De mentor stuurt na de stage het evaluatiedocument 
door naar de leergroepbegeleider nadat hij dit besproken 
heeft met de student (ten laatste 23 mei). 

Op de website UCLL onder ‘samenwerken’ vinden jullie de nodige informatie en 
documenten: 

website UCLL  Samenwerken  Stages  Praktijkinformatie voor 
basisonderwijs  Campus Oude Luikerbaan  Kleuteronderwijs 

 

• De student stuurt na de stage zijn portret door naar de 
leergroepbegeleider ter voorbereiding van het 
doorgroeigesprek in juni (ten laatste 27 mei) 

http://www.ucll.be/


Het doorgroeigesprek 

 

• De focus van dit gesprek is het evalueren van INTEGRATIE 

= bewust zijn van de verschillende lagen in mezelf  -> samenhang en discrepanties 
aangeven 

= integratie ( OPO’s)  zichtbaar maken in de praktijk 

 

• De student geeft kleur aan zijn leerkracht zijn (maakt zijn portret) en toont zijn 
professionele identiteit 

 

• Hij expliciteert zijn waarden en opvattingen en toetst deze kritisch af aan zijn eigen 
gedrag – gaat hierover in dialoog met externen op een professionele manier. 

 

• Wordt georganiseerd tijdens de examenperiode van juni 

              student, betrokkenen uit de opleiding en externen uit de onderwijswereld 

 

 



Praktijkevaluatie 
= beeldvorming student… 

 

 

 

 

• op verschillende momenten 

• in verschillende contexten 

• in relatie met verschillende personen 

• vanuit verschillende perspectieven 

 

Is de student klaar om de volgende fase aan te 
vatten… leraar-zijn in de praktijk?  



Samenwerking 
en begeleiding 

 
 



Beeldvorming student 
Verslag maken na de eerste praktijkperiode semester 1 
 

• Wat heeft jou geholpen om het beeld te maken van de 
student- van jezelf?   
 

• Heb je het competentieprofiel met de beheersingsniveaus 3 
Bako en visie op leraarschap gebruikt om een beeld te 
maken van de student- jezelf? 

 

• Zijn de verwachtingen voor de praktijk helder (zoals 
geformuleerd in het competentieprofiel en de visie op 
leraarschap)? 

 



Begeleiding en samenwerking 

             

Hoe willen wij onze samenwerking vormgeven?   

• Wat vind ik belangrijk … als student? 

 

 Wie ben ik en wat kan ik al? Waar wil ik zeker nog in groeien?  

 Wat vind ik belangrijk om te kunnen groeien?  

 Maak dit concreet in verwachtingen die je hebt naar samenwerking toe 
Welk engagement wil ik hierin opnemen?  

 

• Wat vind ik belangrijk … als mentor… 

 

 Hoe zie ik mijn rol als begeleider?  

 Wat zijn mijn verwachtingen over onze samenwerking?   

    Welk engagement wil ik opnemen? 

 



Werken vanuit krachten… 



In gesprek…. 

Vorige keer: 

• Hoe hebben jullie tot nu al invulling gegeven aan deze samenwerking?  

• Naar elkaar toe:   

Wat waardeer ik in onze samenwerking?  

Waar zou ik nog meer op willen inzetten?  

 

• Een begeleidingsgesprek start vanuit de ervaring en beleving van de 
student…. 

We zitten nu halfweg… tijd voor balans… 

Terugblikkend op het voorbije semester…vooruitkijkend naar wat 
komt…..wat ligt er dan bij mij vooraan… 

 



 
 
 
 

Van waaruit coach je de ander? 
 

 
 

  

 

  



Mogelijke 
gespreksinterventies 



Verdere info… 

Op de website UCLL onder ‘samenwerken’ vinden jullie de nodige 
informatie en documenten: 

website UCLL  Samenwerken  Stages  Praktijkinformatie voor 
basisonderwijs  Campus Oude Luikerbaan  Kleuteronderwijs 

 
 Alle documenten 

 Visieteksten 

 PowerPoint 

 Tijdlijn 3BaKO 

 … 

 

Studiedag Kansrijk Onderwijs: dinsdag 26 mei 
2020 met internationale sprekers  

http://www.ucll.be/


Kernbegeleiders 3 BAKO 

A 

 

 

 

B 

anne.hubo@ucll.be 

voorlopig ook  

sara.corstjens@ucll.be  

 

nadja.vandenbroeck@ucll.be 

 

 

mailto:anne.hubo@ucll.be
mailto:sara.corstjens@ucll.be
mailto:Nadja.vandenbroeck@ucll.be


Dank voor uw 
betrokken 

aanwezigheid! 

Nadja Vandenbroeck 

Anne Hubo  

kernbegeleiders 3BaKO 


